Jollen
April - juli 2021
76. årgang

Vi skal til at starte på en ny sejlsæson ovenpå nogle lidt triste måneder, hvor
mange aktiviteter har måttet droppes. Der kom heldigvis gang i møderne igen i
februar og det er gået fint udendørs, selvom der er mange ting, som har været
svære at lave. Desuden har søspejdernes Ørholmturnering måttet droppes og det
ser desværre ud til, at der også er nogle af de kommende arrangementer som må
droppes – her i blandt Pandaløbet,
Men der er ikke noget, der afholder os fra at holde standerhejsning og komme i
gang med at sejle her omkring 1. maj.
Og så må vi prøve at tilpasse os til arrangementer og ture lidt hen ad vejen, når vi
ser, hvordan det går.
Vi kan nok ikke planlægge så langt frem i tiden og bliver nødt til af afholde ture
med kortere varsel end normalt.
Bjarne

STANDERHEJSNING
Torsdag d. 29. april kl. 18,30

www.kastrupsøspejder.dk

Adresseliste
Gruppestyrelsesformand

Peter Hoffmann Nielsen

tlf. 4052 4551

phn1002@gmail.com

Kasserer

Poul-Henrik Appelqvist
Ledere ulve

Maibrit F. Hansen
Jonas
Henny Scheuerer

tlf. 4090 3374 kassereren.kaso@gmail.com
tlf. 3036 8379
tlf. 3172 5922
tlf. 2152 3715

majbrit.fonnesbaek@gmail.com
jonasvang@gmail.com
hmgregersem@cheerful.com

tlf. 5386 3199
tlf. 2534 2323
tlf..9395 1488

thomasbelow@gmail.com
allanskov@cool.dk
ddsmorsing@gmail.com

tlf. 3151 3110
tlf. 2795 4659

gerhard@tiwald.eu
hygomgislason@gmail.com

Ledere juniorer

Thomas Below
Allan Skov
Kian Morsing
Ledere spejdere

Gerhard Tiwald
Bjarne Gislason

HUSK - Kontingentbetaling 275 kr. pr kvartal – Bedes tilmeldt til
kortbetaling. Opkræves vis DDS’ medlemssystem.
Venligst undgå Mastercard pga. af afgifterne Reg. nr. 1551 kontonr.
0004132416
Mobilepay 579014
NB : Pas på – hos nogle ender vore mail-udsendelser i ”spam”

Søulve

.

8-10 år

Så fik vi endelig lov til at starte ulvemøderne op igen torsdag den 4. marts efter 3
måneders nedlukning. Vi manglede at holde juleafslutningsmøde med to af
banderne, så vi startede op med et brag af et julemøde med nissehuer, æbleskiver
over bål og pebernøddespisning med pinde, I selv havde snittet. Det var rigtig godt
at se jer alle igen. Og I har heldigvis ikke glemt at stille op, men har måske lidt
sværere ved at være stille, når lederne skal sige noget – men I mangler jo også at
snakke for tre måneder!
Desværre holder Henrik
lidt pause, fordi han nu
bor rigtig langt væk, men
måske kommer han en
gang om måneden til et af
vores møder. Til gengæld
har vi været så heldige at
få en ny leder, Jonas, som
er far til Anton. Og vi har
fået en ekstrahjælper Lars,
far til Vega, som kommer,
når han ikke er ude at
flyve.
Vi er nu begyndt på at tage raftebyggermærke, hvor I allerede
lært en masse. I har fået bygget nogle gode A-bukke, som
blev modificeret til stridsvogne, så vi kunne lave kapløb. Og I
har nu bygget trebukke, så I er klar til torsdag den 8. april
(efter påske), hvor I skal lave suppe over bål. Efter det skal I
prøve at bygge bord og bænke, inden I får jeres
raftebyggermærke.

har

Søulve

8-10 år

.

Vi holder standerhejsning torsdag
den 29. april med sejlads, bål og
hygge. Også for forældre og
søskende, hvis vi må være
mange.
Vi håber også at kunne ses med
vores venskabsgruppe fra
Lersøpark en gang efter
sommerferien.
Hvis nogen mangler at komme på
kontaktlisten for ulve og deres
forældre, så man nemmere kan lave lege- og køreaftaler, skal I bare skrive en mail
til Jonas på: jonasvang@gmail.com.
Og så noget meget vigtigt. Det
er på ture, vi rigtig lærer
hinanden at kende, og vi har to
store ture allerede nu. Så vi
håber, de fleste af jer kan
komme med. Og husk Majbrit
er rigtig god til at trøste, hvis
nogen skulle få lidt hjemve.

Den ene er Søslag i Hvidovre Havn 28. til 30. maj, hvor vi skal mødes med en
masse andre søulve og juniorer (8-12 år), sejle, lege og hygge. Det koster kun 200
kr., hvis bare vi får hjælp til transporten.

Søulve

.

8-10 år

Og så er der Sølandslejren, hvor vi deltager på den første halvdel fra den 21. til 24
juli. Prisen for ½ lejr er 750 kr. plus transport. Der er kun Sølandslejr ca. hvert 5. år,
så gå ikke glip af det.
Så send en mail til Henny (hmgregersen@cheerful.com) om Søslag og Sølandslejr,
både hvis I kommer, og hvis I ikke kommer. Og hvis I har spørgsmål eller
bekymringer/særlige behov, så ring til Henny på 21523715, så vi kan snakke om
det.

Ulvebanderne:
25 Mar 2021
Landkrabberne

Delfinerne

Skildpadderne

Haq - Chui

Kasper - Batcha

Vilhelm - Chikai

Theodor - Oo

Laura - Sheeta

Annabell - Kala Nag

Lærke - Sambhur

Marie - Rikki

Viktoria - Hathi

Vega - Sika

Bjørn - Addax

Anton - Keego

Alma - Galago

Linus T - Kirba

Viggo - Mandla

Katrine - Tha

Asger - Bekko

Konrad - Biju

Laurits - Glip

William - Kudo

Mira

Søulve

8-10 år

.

Ulvemøder:
Torsdage: kl. 18-20. Husk at have tøj på, så I kan være ude hele mødet
Intet møde skærtorsdag 1. april og Kristi himmelfartsdag 13. maj
Evt. afbud på sms til Henny på 21523715, Majbrit 30368379 eller Jonas 31725922

Korrekt påklædning: Uniform, dvs. mindst tørklæde, og tøj der passer til vejret!
HUSK også at kigge på vores hjemmeside: kastrupsøspejder.dk – der står
masser af informationer, og i kalenderen kan I se kommende arrangementer og
møder.
Og på jeres barns profil (https://medlem.dds.dk/web/login), kan I også se de
mails, som vi sender, hvis I ikke kan finde dem andre steder. En del ender
desværre i jeres spamfilter.

Søulve

8-10 år

.

Arrangementer (med forbehold for Coronasituationen)
Standerhejsning:
Søslag 2021:
Skæg & Blålys:
Sølandslejr 2021:

75-års jubilæum:
Fælles juletur:

Torsdag 29. april
28.-31. (fredag til søndag) maj i Hvidovre Havn, pris 200 kr.
Husk at melde jer til så hurtigt som muligt på mail til Henny –
skriv også, hvis I ikke deltager. Der er begrænset antal pladser
Onsdag den 2. juni ved Sundby, plejer at være fra kl. 18-20
21.-24. (onsdag til lørdag) juli, Thurøbund, Fyn. Husk at sende
en mail til Henny, så hurtigt som muligt, om I deltager eller
ikke deltager. Prisen for ½ lejr er 750 kr. plus transport. Der er
begrænset antal pladser. Info om lejren:
https://dds.dk/arrangement/udskudt-til-2021-so20solandslejr
Lørdag den 28. (med borgmesteren) til søndag den 29. august.
Kastrup Søspejder måtte aflyse 75-års jubilæet sidste år, men
vi håber, det lykkes i år
26.-28. november fælles juleweekendtur for alle i Kastrup
Søspejder
Majbrit, Jonas og Henny

Hej Juniorer 10-12 år

.

Hej juniorer
Så er vi startet op igen og det er hyggeligt.
Vi har fundet lidt nye lege frem som er lidt mere Corona venlige.
Vi holder dem i deres patruljer og det går fint så de er højst 5 samlet.
Vi er startet op på lidt opsamling af alle de ting vi har haft gang i som godt kan
tåles at gennemgås igen, og dem er der meget af.
Så Kniv - Knob - Bål - Pioneer - Til at starte med.

Cowboy Dinner (Parteret fugl og baked beans). Alle børn spiste bønner og kylling
med velbehag, det var en test der gik godt og vil helt klart blive brugt igen.

Hej Juniorer 10-12 år

.

Forældre søges
Vi skal have lavet om på den måde vi opmagasinere vores optimist grej på og til
den opgave kunne vi godt bruge hjælp.
Materialer og værktøj haves. Det kunne f.eks. godt foregå mens der er spejder om
tirsdagen.
Der er behov for GDS tømrer og ikke noget avanceret. i kan henvende jer til Allan,
gerne når i afleverer om tirsdagen eller på div. medier.

M.v.h.
Junior lederne

Arrangementer
Standerhejsning:

Torsdag 29. april

Søslag 2021:
28.-31. (fredag til søndag) maj i Hvidovre Havn, pris 200 kr.
I må gerne melde jer til så hurtigt som muligt på mail til lederne – skriv også gerne,
hvis I ikke deltager. Der er begrænset antal pladser. Der
mangler ledere til turen, så måske er der et par forældre, der
vil hjælpe til ?
Skæg & Blålys:

Onsdag den 2. juni ved Sundby, plejer at være fra kl. 18-20
Der kommer nærmere senere

Hej Juniorer 10-12 år

.

Sølandslejr 2021:
21.-24. (onsdag til lørdag) juli, Thurøbund, Fyn.
Vi vil meget gerne have en meget hurtig tilkendegivelse omkring hvor mange, der
kunne tænke sig at deltage.
Ulvene deltager, men det er usikkert, hvor mange pladser, som der er.
Det maksimale deltagerantal maksimeres muligvis til 500 og vi kunne godt bruges
flere ledere, hvis vi skal deltage.
Send venligst besked til Henny på hmgregersem@cheerful.com , hvis I har lyst til
at være med.
Hvis der skulle være nogle forældre, der kunne tænke sig at være med på lejren, så
sig til.
Husk at sende en mail til Henny, så hurtigt som muligt, om I deltager eller ikke
deltager. Prisen for ½ lejr er 750 kr. plus transport. Der er begrænset antal pladser.
Info om lejren: https://dds.dk/arrangement/udskudt-til-2021-so20-solandslejr

Søspejdere !

12-17 år

.

Så har vi fået presenningerne af bådene og er klar til at begynde på
forårsklargøringen.
Vi nåede at holde nogle få møder efter vi åbnede igen, hvor vi mest legede og
hyggede os med bål. Men nu får vi travlt med at få bådene i vandet.
Vi siger velkommen til Oscar, Wilhelm og Sylvester, som er rykket op fra
juniorerne og til Leopold, som lige er startet.
Alle vore 5 svendborg seniorer kommer i vandet i år. Der var ellers meningen, at
de en ad gangen skulle blive på land og blive lavet i stand, men for at vi ikke skal
være for mange i bådene, tager vi alle 5 i brug i år.
Der er også nogle af de ældste, som skal på efterskole efter sommerferien, så vi
skal allerede nu til at tænke over nye patruljer og der bliver også behov for flere
fartøjsførere.

Søspejdere !

12-17 år

.

April
Møde hver torsdag kl. 18,30 til 20,30
Torsdag d. 8. mødes vi i arbejdstøjet på den nye havn ved bådene i bås 1 .
Afhentning samme sted. Der skal gøres rent og poleres, så I bliver ikke ret
beskidte.
Torsdag d. 15 mødes vi ved Pynten og tager redningsveste og andet vi skal bruge
i weekenden med over til bådene. Afhentning i den nye havn.
Lørdag d. 17. kl. 10-15 : Vi mødes igen ved bådene i den nye havn og gør det
sidste klar. Bundene skal males, så hav noget tøj på, der kan tåle sort maling.
Noget gammelt regntøj er en god ide og er let at gøre rent Husk madpakke og
noget at drikke.
Søndag d. 18 kl. 9-16 : Bådene
skal i vandet, have master på
og sejles over i den nye havn,
så det bliver en lang dag. Vi
mødes ved bådene i den nye
havn. Husk madpakke og
drikkevarer. I skal også have
varmt tøj med, for hvis vejret
er til det, bliver det også årets
første sejltur, når vi skal over
til den nye havn.
Torsdag d. 22. kl. 18,30-20,30 :
Vi sætter sejl på og rigger
bådene til
Torsdag d. 29. kl. 18,30-21

Standerhejsning

Søspejdere !

12-17 år

.

Maj
Torsdage kl. 18,30-21 : Sejlads
Tirsdage kl. 18,30-21 : Ekstra sejlads
13. maj : Kr. Himmelfart – intet møde

Juni
Torsdage kl. 18,30-21 : Sejlads
Tirsdage kl. 18,30-21 : Ekstra sejlads
Skæg og Blålys d. 2 : Arrangement sammen med de andre spejdere på Amager –
Der kommer nærmere besked senere.

Juli
Sommerferie
Vi måske tilbage med en tur eller to i sommerferien

Søspejdere !

12-17 år

.

Forårsarbejdet
For at kunne være med til at sejle, skal alle naturligvis være med og yde deres i
forbindelse med klargøringen af bådene. Det drejer sig også om, at man sammen
har opgaven at sørge for at patruljefartøjet er klargjort og bliver passet ordentligt
og rengjort løbende gennem sejlsæsonen.

Sejladserne på torsdage.
Vi sejler fast hver torsdag, og hvis der er dårligt vejr, mødes vi alligevel og finder
på noget andet.
I må gerne melde afbud, hvis I ikke kan komme eller kommer lidt for sent. Der er
jo ingen grund til, at vi venter med at tage ud at sejle, hvis I ikke kommer,
Og hvis I ikke kommer alt for sent, kan vi normalt godt vente lidt hvis I giver
besked på sms.
Og så bedes I bruge uniform

.

Søspejdere !

12-17 år

.

Ekstra sejlads på tirsdage.
Tirsdagssejladserne er for
spejdere og ledere, der vil sejle
noget mere og få noget intensiv
træning til fartøjsførerprøverne.
Der er for det meste mere
mulighed for at få trænet noget
ekstra hos lederne op til
fartøjsførerprøverne, heriblandt
også selvstændig sejlads.
Hvis det ikke er sejlvejr på grund
af vind eller regn, så aflyses
sejladsen. Der holdes ikke
spejdermøde i stedet. Hvis I er i
tvivl, så ring til lederen.

Fartøjsførerprøverne
I kan finde prøverne på vores hjemmeside –

